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SŁOWO WSTĘPNE 

Niniejsze dzieło jest szczególną pracą zbiorową. Jest to bowiem zbiór referatów przygo-
towanych na jubileuszowy XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego 
w Warszawie, który odbędzie się w dniach 25–27.06.2018 r.

Zjazdy Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego są największymi konferencja-
mi –  zgromadzeniami przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Podejmuje się 
na nich zazwyczaj tematy kluczowe dla rozwoju tej dziedziny i  stąd mają one olbrzy-
mi wpływ na rozwój prawa administracyjnego jako dyscypliny prawniczej, przedmiotu 
nauczanego w ramach studiów prawniczych, i na rozwój badań naukowych w tym ob-
szarze. Będąc jednocześnie forum swobodnej wymiany myśli, mają znaczący wpływ na 
kształtowanie się kierunków badawczych. Swobodna atmosfera nie pozostaje bez wpły-
wu na kształtowanie się postaw i nawiązywanie współpracy między ośrodkami czy oso-
bami o podobnych zainteresowaniach.

„Prawo administracyjne dziś i  jutro” jest wiodącym tematem Zjazdu. Nie ulega wątp-
liwości, że prawo administracyjne ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, 
ale i na całym kontynencie europejskim. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do 
niedawna tylko zauważane, takie jak dostęp do informacji publicznej, ochrona danych 
osobowych, digitalizacja czy problemy uchodźców. Rzutują one na inne dziedziny objęte 
prawem i postępowaniem administracyjnym.

Znaczący wpływ ma Unia Europejska, w której całe dziedziny regulacji krajowej zostają 
zastąpione rozporządzeniami unijnymi bezpośrednio stosowanymi w krajach członkow-
skich. Choć Brexit tworzy znaczące pęknięcie na obrazie Unii, nie można nie dostrzegać 
coraz większej roli Brukseli w zjawisku określanym mianem europeizacji prawa admi-
nistracyjnego. Zachodzi niewątpliwie zbliżanie ustawodawstw państw unijnych. Parę 
lat temu Francja dorobiła się postępowania administracyjnego. Prace naukowców nad 
modelem postępowania administracyjnego  UE poskutkowały pracami Parlamentu 
Euro pejskiego mającymi na celu wprowadzenie choćby szczątkowego ogólnego postę-
powania administracyjnego UE.

Wysuwając temat wiodący Zjazdu, organizatorzy pozostawili uczestnikom swobo-
dę w zakresie doboru tematów szczegółowych. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje obraz 
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zainteresowań badawczych autorów oraz przegląd dziedzin, w obszarze których prawo 
administracyjne jutro w ocenie autora będzie różne od dzisiejszego.

Referaty w  ramach prac redakcyjnych pogrupowaliśmy w  rozdziały obejmujące prace 
o zbliżonej tematyce.

I tak rozdział I dotyczy zagadnień ogólnych prawa administracyjnego i stąd jego tytuł 
„O dzisiejszych i przyszłych problemach prawa administracyjnego w ogólności”.

Rozdział II zatytułowaliśmy „Klasyczne i nowe instrumenty prawa administracyjnego 
w służbie jednostki i administracji” – skupia się on na nowych rozwiązaniach instytu-
cjonalnych, nie tylko w obszarze prawnych form działania administracji.

Kolejna grupa zagadnień dotyczy procedury administracyjnej i  sądowoadministracyj-
nej. Referaty poświęcone tej tematyce zostały skupione w rozdziale III „Prawo admini-
stracyjne w kształtowaniu procedur administracyjnej i sądowoadministracyjnej”.

Problematyka tzw. prawa ustrojowego znalazła się w krótkim rozdziale IV „Z problema-
tyki administracyjnego prawa ustrojowego”.

Kolejny rozdział poświęcono działalności prawotwórczej administracji, gdzie zebrano 
referaty poświęcone kilku szczegółowym zagadnieniom prawotwórstwa. Rozdział  V 
nosi tytuł „Działalność prawotwórcza administracji w  przestrzeni stanowienia źródeł 
prawa administracyjnego”. Znalazły się tam głównie opracowania dotyczące prawa 
miejscowego, a także planowania przestrzennego.

Ostatni rozdział VI „Wybrane zagadnienia szczególne” skupia referaty koncentrujące się 
na poszczególnych działach części szczegółowej praw administracyjnego.

Artykuły zawarte w tym tomie będą przedmiotem dyskusji na Zjeździe. Czytelnik znaj-
dzie w nich wielki ładunek myśli i wiedzy o instytucjach prawa i postępowania admini-
stracyjnego dziś i jutro.

Dziękujemy Autorom za przedstawianie artykułów. Jesteśmy przekonani, że spotkają 
się one z żywą dyskusją na Zjeździe. Dla ułatwienia ewentualnego kontaktu z Autorami 
wskazujemy uczelnie, z którymi są oni związani.

Słowa powitania kierujemy też do wszystkich Uczestników Zjazdu, do których przede 
wszystkim ta książka jest adresowania. Wszystkim życzymy owocnych, twórczych obrad.

Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski
Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych i kierownik Katedry Prawa 

i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego



Dawid Ziółkowski

Dawid Ziółkowski1

HISTORIA ZJAZDÓW KATEDR  
PRAWA I POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 1950–2018

 1. Wprowadzenie

Katedrze Prawa i  Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Warszaw-
skiego przypada w tym roku zaszczyt organizacji Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania 
Administracyjnego. Wydarzenie to ma szczególny charakter co najmniej z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, Zjazd jest XXV wydarzeniem tego typu i odbywa się po 68 latach 
od inauguracyjnej konferencji administratywistów w Warszawie. Po drugie, tegorocz-
ne obrady przypadają na 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a cały rok 2018 przepełniony jest wydarzeniami społeczno-kulturalnymi, realizowa-
nymi w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej2.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w  skrócie dotychczasowej histo-
rii Zjazdów Katedr z uwzględnieniem ich chronologicznego uporządkowania (służyć 
temu ma wykaz Zjazdów umieszczony poniżej tekstu). Szczególna uwaga poświęcona 
zostanie merytorycznej treści obrad, będącej swoistym odbiciem aktualnych w danym 
okresie problemów prawa administracyjnego i nauki administracji. Przywołane zosta-
ną ponadto wystąpienia czołowych przedstawicieli doktryny, w tym gospodarzy kolej-
nych obrad. Ograniczone ramy opracowania, a także słabe udokumentowanie części 
Zjazdów nie pozwalają na wspomnienie wszystkich.

1 Mgr Dawid Ziółkowski, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Admini-
stracji, Uniwersytet Warszawski.

2 Zob. ustawa z 7.04.2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 919).
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 2. Pierwsze Zjazdy

Historia cyklicznych spotkań administratywistów sięga połowy XX  w. Dwa pierw-
sze Zjazdy odbyły się w ramach przygotowań do I Kongresu Nauki Polskiej3. W lip-
cu 1950  r. w  Warszawie przeprowadzono Krajową Konferencję Podsekcji Prawa 
poświęconą zagadnieniom prawa administracyjnego, którą traktujemy jako inaugu-
racyjny Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Zebraniu przewod-
niczył prof. T. Bigo4. Jeszcze w tym samym roku obrady przeniosły się do Łodzi, gdzie 
w  dniach 17–18  grudnia odbył się II Zjazd, prowadzony pod kierownictwem profe-
sorów M. Jaroszyńskiego, T. Bigo i J. Litwina. W czasie konferencji wygłoszono sześć 
referatów problemowych, dyskutując m.in. o  formach działania administracji, stanie 
piśmiennictwa czy roli krytyki naukowej5.

W nowej, powojennej rzeczywistości władze komunistyczne nie zdecydowały się na 
odrestaurowanie sądownictwa administracyjnego, znacząco ograniczyły także wszel-
kie formy samorządu. Wyraźnie uderzało to w środowisko naukowe, ograniczając pole 
badawcze i wręcz zarzucając przedwojenny dorobek nauki prawa administracyjnego. 
Sytuację pogorszały ponadto naciski personalne, których najdonioślejszym przejawem 
było zmuszenie do emigracji ówczesnego nestora polskich administratywistów – prof. 
J.S. Langroda6.

Pomimo powyższych trudności kontynuowano zwyczaj zwoływania Zjazdów Ka-
tedr. W  grudniu 1956  r. obradowano na Uniwersytecie Wrocławskim, podejmując 
problematykę definicji administracji państwowej, aktu administracyjnego i  stosun-
ku administracyjnoprawnego, a  także zagadnienia sądownictwa administracyjnego 
oraz techniki tworzenia aktów prawa publicznego. Profesorowie M. Jaroszyński oraz 
K. Sand zaapelowali o włączenie przedstawicieli doktryny do prac legislacyjnych oraz 
o zwiększenie ilości periodyków prawniczych7.

Uchwalenie Kodeksu postępowania administracyjnego8, o  którym prof. F.  Long-
champs de Bérier pisał, iż jest to „dzieło dojrzałej rozwagi politycznej i wysokiej kultu-
ry prawniczej”9, oraz zakończenie okresu stalinizmu w Polsce stanowią swoistą cezurę 
w historii Zjazdów Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warto nadmienić, 
że pomimo narzuconych poglądów ideologicznych administratywiści zachowali wysoki 

3 Zob. I Kongres Nauki Polskiej, red. R. Korab-Żebryk, Warszawa 1951, s. 219–222.
4 Zob. Z prac Podsekcji Prawa I Kongresu Nauki Polskiej. Konferencja grupy prawa administracyjnego, PiP 

1950/10, s. 112.
5 Zob. Ogólnopolska konferencja grupy prawa administracyjnego (II), PiP 1951/3, s. 506–523.
6 Zob. M. Szubiakowski, Początki kształtowania się polskiego prawa administracyjnego [w:] Prawo admi-

nistracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 57.
7 Zob. A. Piekara, J. Filipek, Sprawozdanie z konferencji Katedr Prawa Administracyjnego we Wrocławiu, 

PiP 1957/4–5, s. 969 i 974.
8 Zob. ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 168).
9 Zob. F. Longchamps, Problem trwałości decyzji administracyjnej, PiP 1961/12, s. 910.
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stopień samodzielności. Poziom odwoływania się ówczesnego piśmiennictwa do poglą-
dów doktryny radzieckiej ocenia się współcześnie jako nikły10.

 3. Od Warszawy do Puław

IV Zjazd Katedr Prawa i  Postępowania Administracyjnego odbył się w  dniach 
11–12.12.1961  r., a  jego gospodarzem ponownie był Uniwersytet Warszawski. Wstęp 
do dyskusji stanowiły referaty prof. J.  Starościaka pt. „Zagadnienie kultury wzrostu 
administrowania” oraz doc. Z. Rybickiego pt. „Sprawy nauczania prawa administra-
cyjnego”. W toku dyskursu wiele uwagi poświęcono problemowi poziomu kadr urzęd-
niczych oraz roli prawników w zabezpieczaniu reguł prawidłowego administrowania. 
Doktor J. Służewski podkreślił konieczność walki z niepożądanym zjawiskiem inflacji 
i zawiłości przepisów prawa administracyjnego11.

We wrześniu 1963 r. obrady V Zjazdu Katedr zorganizowane zostały po raz pierwszy 
przez UMK w Toruniu. Konferencję otworzył prof. W. Dawidowicz, pełniący wówczas 
funkcję Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i jednocześnie Dziekana Wy-
działu Prawa UMK. Na przewodniczącego obrad plenarnych powołano, reprezentują-
cego ośrodek poznański, prof. M. Zimmermanna.

Konferencja poświęcona została przede wszystkim sprawom dydaktyki. O  dociekli-
wości uczestników Zjazdu świadczy fakt, że dyskutowano m.in.  o  liczebności grup 
ćwiczeniowych na studiach, podstawach ich tworzenia (wybór czy obowiązek studen-
ta), a nawet sankcjach za nieprzygotowanie do zajęć. Zauważono, że wzrasta znaczenie 
prawa administracyjnego w procesie kształcenia prawnika, a coraz więcej absolwen-
tów znajduje zatrudnienie poza sądami i  prokuraturą. Podjęto także uchwałę o  po-
wierzeniu organizacji VI Zjazdu Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu 
Łódzkiego (1964) oraz powołano stałe komisje problemowe do spraw: programów 
(przewodniczący prof. J.  Litwin), koordynacji badań naukowych (przewodniczący 
prof. J. Starościak) oraz dydaktyki (przewodniczący prof. M. Zimmermann)12.

VII Zjazd odbył się w  lutym 1966  r. w  Ustroniu Wielkopolskim, a  jego organiza-
cja przypadła Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Na  Zjeździe podjęto dwie uchwały: 
„O  ramowym programie nauczania prawa administracyjnego na wydziałach prawa 
uniwersytetów” oraz „O problemach pogranicza prawa administracyjnego”, przesła-
ne następnie do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Zakończenie obrad zbiegło się 

10 Zob. M. Szubiakowski, Początki kształtowania się…, s. 57.
11 Zob. S. Łęczycki, Międzyuczelniana konferencja w sprawie wzrostu kultury administrowania oraz na-

uczania prawa administracyjnego w krajach socjalistycznych, PiP 1962/3, s. 531 i 534.
12 Zob. Z.  Leoński, Konferencja Programowo-Dydaktyczna Katedr Prawa Administracyjnego,  RPEiS 

1964/1, s. 409 i 412.
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